
PROIECT 

 

  Republica Moldova 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

ANRE 

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 mun. Chișinău, Tel: 022 823 901, http://www.anre.md 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂRE nr. _____ 

din ___ februarie 2022 

mun. Chișinău  

 
 

cu privire la emiterea Avizului privind valorile cheltuielilor de bază pentru                        

S.R.L. ,,Izvor Cristalin” 

În conformitate cu prevederile punctelor 27, 30, 32, 35 și 49 subpunctul 1) din Metodologia 

de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 

canalizare și epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019, în rezultatul 

examinării solicitării S.R.L. „Izvor Cristalin” nr. 6/2022 din 13 ianuarie 2022 și a Notei de 

argumentare elaborată de Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare din cadrul ANRE, 

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se emite Avizul, privind valorile cheltuielilor de bază aferente serviciului public de aprovizionare 

cu apă potabilă furnizat de către S.R.L. „Izvor Cristalin” pentru anul 2022, după cum urmează:  

Denumirea cheltuielilor de bază Simbol 
Avizat de ANRE, 

mii lei 

1. Cheltuieli materiale CM0 11,4 

2. Cheltuieli cu personalul CP0 104,1 

3. Cheltuieli de întreținere și exploatare a 

sistemului public de alimentare cu apă 
CÎE0 7,0 

4. Cheltuieli de distribuire și administrative CAD0 16,4 

          TOTAL CB0 138,9 

 

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile de la 

notificarea  acesteia. 
 

3. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștință Consiliului orășenesc Căușeni și titularului de licență. 
 

 

Veaceslav UNTILA 

Director general 
 

Octavian CALMÎC 

Director 
 

Eugen CARPOV 

Director 
 

Violina ȘPAC 

Director 

 

 

 

http://www.anre.md/
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Notă de argumentare 

privind determinarea cuantumurilor cheltuielilor de bază pentru anul 2022,                                               

necesare pentru desfășurarea activității de furnizare a serviciului public de 

alimentare cu apă de către S.R.L. „Izvor Cristalin” 

 

Date generale: 

Licența:                                    Seria AC nr. 001310 din 30 martie 2018; 

Genul de activitate:                    Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă la nivel 

de oraș; 

Desfășurarea activității:           or. Căușeni; 

Numărul de consumatori:        apă potabilă – 280; 

Lungimea rețelelor de apeduct:           – 5,4 km 

Volumul de apă captat (anual):    circa 14,3 mii m3 

Volumul de apă furnizat (anual): circa 14,1 mii m3 

 

În temeiul art. 15 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare 

cu apă și de canalizare, S.R.L. „Izvor Cristalin” a prezentat spre examinare și avizare proiectul 

cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă pentru anul 2022 prin scrisoarea 

nr.6/2022 din 13.01.2022 (nr. de intrare 266 din 13.01.2022) dar și a documentelor suplimentare prin 

poșta electronică. 

Determinarea valorilor cheltuielilor de bază s-a efectuat în conformitate cu Metodologia de 

determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare 

și de epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE                     

nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019 și în baza informațiilor prezentate de S.R.L. „Izvor Cristalin” 

privind cheltuielile justificate efectuate întru asigurarea furnizării serviciului public de alimentare cu 

apă pentru anii 2018-2021. 

Conform scrisorii nr.6/2022 din 13.01.2022, S.R.L. „Izvor Cristalin” a solicitat spre avizare 

cheltuieli de bază pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă în valoare de 282,4 mii 

lei. 

La determinarea cheltuielilor s-a ținut cont de consumul efectiv înregistrat de către operator 

pe parcursul ultimilor patru ani de activitate și de cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea 

activității de bază. 

Urmare a analizei materialelor prezentate, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare 

(în continuare - Departament) a determinat cheltuielile de bază, după cum urmează. 

Cheltuielile materiale 

S.R.L. „Izvor Cristalin” nu a înaintat cheltuieli materiale (CM) spre avizare, dar în urma 

examinării și clasificării cheltuielilor în conformitate cu prevederile Metodologiei tarifare, 

Departamentul propune spre acceptare suma de 11,4 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Tipul de cheltuieli 

Solicitat S.R.L. 

„Izvor 

Cristalin” 

Determinate de 

ANRE 

Diferența ANRE- 

S.R.L. „Izvor 

Cristalin” 

ANRE/ S.R.L. 

„Izvor 

Cristalin”, % 

Cheltuieli materiale - 11,4 +11,4 - 
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În componența acestor cheltuieli au fost incluse doar materialele strict necesare pentru 

desfășurarea activității de bază și s-a aplicat media consumului efectiv înregistrat de către operator 

pe parcursul ultimilor patru ani de activitate, în conformitate cu înregistrările contabile. De menționat 

că cheltuielile materiale au fost solicitate de către operator în componența cheltuielilor de întreținere 

și exploatare, iar urmare a clasificării cheltuielilor, în conformitate cu Metodologia tarifară, acestea 

au fost repartizate la componenta cheltuielilor materiale. 

 

Cheltuielile cu personalul 

S.R.L. „Izvor Cristalin” a înaintat cheltuieli cu personalul (CP) spre avizare în sumă de 104,16 

mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma de 104,12 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Tipul de cheltuieli 

Solicitat S.R.L. 

„Izvor 

Cristalin” 

Determinate de 

ANRE 

Diferența ANRE- 

S.R.L. „Izvor 

Cristalin” 

ANRE/ S.R.L. 

„Izvor 

Cristalin”, % 

Cheltuieli cu personalul 104,16 104,12 -0,04 99,96 

Având la bază principiul eficiență maximă la cheltuieli minime, ANRE la determinarea 

cheltuielilor cu personalul a ținut cont doar de plățile obligatorii ce urmează să le efectueze operatorul 

conform prevederilor legislației în vigoare pentru 1,5 unități de personal pentru serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă, aplicându-se cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în 

valoare de 2 935 lei pe lună. 

Coeficienții tarifari au fost aplicați în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. În 

scopul stimulării angajaților, a fost stabilită plata de stimulare în valoare de 10 % de la valoarea 

salariului de bază, conform abordării unice promovată de ANRE în sectoarele reglementate. 

Pentru muncitorul din cadrul întreprinderii a fost calculată plata salariului mediu pentru 9 zile 

de sărbători nelucrătoare în mărime de 0,7 mii lei. 

Cheltuielile de întreținere și exploatare 

S.R.L. „Izvor Cristalin” a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare (CÎE) spre avizare în 

sumă de 160,0 mii lei. Departamentul propune spre acceptare suma de 7,0 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Tipul de cheltuieli 

Solicitat S.R.L. 

„Izvor 

Cristalin” 

Determinate de 

ANRE 

Diferența ANRE- 

S.R.L. „Izvor 

Cristalin” 

ANRE/ S.R.L. 

„Izvor 

Cristalin”, % 

Cheltuieli de întreținere și exploatare a 

sistemului public de alimentare cu apă 
160,0 7,0 -153,0 4,4 

La determinarea acestor cheltuieli a stat la bază media consumului efectiv înregistrat de către 

operator pe parcursul ultimilor patru ani de activitate și confirmat prin înregistrările contabile.  

În scopul executării prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea 303/2013 privind serviciul public 

de alimentare cu apă și de canalizare au fost incluse cheltuielile obligatorii în sumă de 3,4 mii lei, pe 

care operatorul urmează să le suporte în scopul verificării metrologice și de reparație a contoarelor 

instalate la consumatorii casnici. 

 Diminuarea majoră față de valorile solicitate a fost condiționată de excluderea cheltuielilor 

aferente procurării contoarelor (45,0 mii lei), a unei pompe (22,0 mii lei), care se vor examina la etapa 

de determinare a tarifului propriu-zis, cu condiția că se regăsesc în planul de investiții avizat de 

ANRE. Totodată, o parte din cheltuielile solicitate (93,0 mii lei) reprezintă în sine cheltuieli materiale 
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și au fost transferate la componenta cheltuielilor corespunzătoare în conformitate cu cheltuielile 

efective a anilor precedenți. 

Cheltuielile de distribuire și administrative 

S.R.L. „Izvor Cristalin” a înaintat cheltuieli de distribuire și administrative (CAD) spre avizare 

în sumă de 18,2 mii lei, din care se propune spre acceptare suma de 16,4 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Tipul de cheltuieli 

Solicitat 

S.R.L. „Izvor 

Cristalin” 

Determinate 

de ANRE 

Diferența ANRE- 

S.R.L. „Izvor 

Cristalin” 

ANRE/ S.R.L. 

„Izvor 

Cristalin”, % 

Cheltuieli de distribuire și administrative 18,2 16,4 -1,8 90,1 

Diminuarea se datorează excluderii din componența altor cheltuieli administrative – 

cheltuielile care conform Metodologiei se vor examina la etapa de determinare a tarifului propriu-zis. 

Totodată cheltuielile privind evaluarea sondei, cheltuielile juridice au fost excluse în conformitate cu 

pct.45 din Metodologia tarifară.  

 

Urmare a celor expuse, se propune Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică spre avizare cheltuielile de bază pentru anul 2022 ale S.R.L. „Izvor 

Cristalin” necesare pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă în valoare totală 

de 138,9 mii lei, inclusiv: 

- cheltuielile materiale (CM0)   –    11,4 mii lei; 

- cheltuieli cu personalul (CP0) –  104,1 mii lei; 

- cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă (CIE0)  - 7,0 mii lei; 

- cheltuieli de distribuire și administrative (CAD0) – 16,4 mii lei. 

 

Departamentul Aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  



Determinarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2022 ale SRL "Izvor Cristalin" mii lei

Denumirea serviciului efectiv 2018 efectiv 2019 efectiv 2020 efectiv 2021
Solicitat SRL 

„Izvor Cristalin”

Propuse spre 

avizare ANRE

Diferenţa     

ANRE-SRL „Izvor 

Cristalin”  

%                           

ANRE/ SRL               

„Izvor Cristalin”

Cheltuieli materiale (CM ) 3,4                  8,4                 1,5                  5,5                -                        11,4                    11,4                    

Cheltuieli cu personalul (CP ) 40,5                56,7           59,7            104,2        104,2                   104,1                  0,0 -                     99,96

Cheltuieli administrative și de distribuire (CAD ) 15,3                23,9              18,5               28,0              18,2                     16,4                    1,8 -                     90,11

Cheltuieli de întreținere și exploatare (CÎE ) -                   -                 19,5               3,6                160,0                   7,0                      153,0 -                 4,35

TOTAL cheltueli de bază (CB ) 59,2                89,0              99,1               141,2            282,4                   138,9                  143,5 -                 49,19

Voluma apă captată, mii m3 14,292

Volum apă potabilă furnizat, mii m3 14,052 98,3%

Volum pierderi de apă 0,24 1,7%

Volum ape uzate facturat , mii m3 0



Determinarea cheltuielilor materiale (CMn) ale SRL Izvor Cristalin pentru anul de bază 2022

Denumirea materialelor 

(tehnologice de baza , 

consumabile) 

Unitate 

de 

măsură

Efectiv 2018 Efectiv 2019 Efectiv 2020 Efectiv 2021

Prognoza 2022 

SRL Izvor 

Cristalin

Prognoza 2022 

ANRE

Diferenţa ANRE - 

SRL Izvor 

Cristalin 

Note

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Materiale tehnologie de 

baza, TOTAL
lei 0,00 0,00 1520,00 1520,00 0,00 1520,00 1520,00

 Materiale de filtrare lei 1520,00 1520,00 0,00 1520,00 1520,00
Transferat de la CÎE. S-a aplicat suma 

anului precedent

II. Materiale consumabile, 

TOTAL
lei 3390,00 8391,00 0,00 3997,00 0,00 9844,50 9844,50

Piese de schimb lei 8391,00 3997,00 0,00 3997,00 3997,00
Transferat de la CÎE. S-a aplicat suma 

anului precedent

OMVSD lei 3390,00 0,00 847,50 847,50 S-a aplicat media anilor precedenti

Vopsea alimentară lei 5000,00 5000,00

Transferat de la CÎE a 5-a parte din 

cheltuielile solicitate. Vopsirea 

rezervolului se efectuează o dată la 5 

ani.

Total lei 3390,00 8391,00 1520,00 5517,00 0,00 11364,50 11364,50



 Cheltuielile cu personalul (CP)    lei 40.486,0               56.741,8                 59.670,0                 104.160,0              104.160,0              104.121,0              39,0 -                

În scopul calculării cheltuielilor cu personalul s-a luat în calcul 

cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, pe lună (HG 

165 din 09.03.2010) în sumă de 2935 lei și 10% plata de stimulare 

(conform practicii stabile de ANRE).

inclusiv:  

Număr de angajaţi pers. 2,0                         2,0                           2,0                           1,5                           2,0                           1,5                           0,5 -                  Numărul de unități a fost ajustat conform numărului real încadrat. 

Fondul anual de remunerare a muncii   lei/an 35.730,0               51.350,0                 54.000,0                 84.000,0                 84.000,0                 83.968,5                 31,5 -                

 -- salariul de bază   lei/an 35.730,0               51.350,0                 54.000,0                 5.898.271,0           84.000,0                 75.723,0                 8.277,0 -          

Luînd în considerare principiul costuri minime, eficiență maximă au 

fost aplicați atât pentru funcționari cât și pentru muncitori 

coeficienți la nivel minim. 

 - salariul suplimentar reglementat de stat   lei/an -                          -                            -                            -                            -                            673,2                      673,2                    

 -- plata pentru vechimea în muncă   lei/an -                            -                            -                    

 -- plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare 

nelucrătoare 
  lei/an

-                            673,2                       673,2              

Plata salariului mediu pentru zilele de sărbătoare se achită 

muncitorilor care sunt remunerați pe unitate de timp (ore), în 

conformitate cu CM.

 - plăţi de stimulare   lei/an -                          -                            -                            -                            -                            7.572,3                   7.572,3                 

 -- plata de stimulare   lei/an 7.572,3                   7.572,3           

Au fost acordate conform abordării unice stabilite de ANRE în 

sistemul energetic, plăți de stimulare  în valoare de 10% de la 

valoarea salariului de bază.

Contribuţii de asig. sociale de stat   lei/an 3.148,2                 3.081,0                   3.240,0                   20.160,0                 20.160,0                 20.152,5                 7,5 -                  

Prime de asigurare medicală de stat   lei/an 1.607,9                 2.310,8                   2.430,0                   -                            -                            -                            -                    

Determinarea cheltuielilor cu personalul pentru anul de bază 2022

Indicii
Unitatea 

de măsură 

 Prognoza 2022  

ANRE

Diferenţa ANRE - 

SRL „Izvor 

Cristalin”

ExplicaţiiEfectiv anul 2018

Prognoza 2022 

Solicitare SRL 

„Izvor Cristalin”

Efectiv anul 2019 Efectiv anul 2021Efectiv anul 2020



Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative (CADn) ale SRL „Izvor Cristalin”

Nr. 

d/o
Indicatori

Unitate de 

măsură

Efectiv în anul 

de gestiune 

2018

Efectiv în anul 

de gestiune 

2019

Efectiv în anul 

de gestiune 

2020

Efectiv în anul 

de gestiune 

2021

Calculat pentru 

anul prognozat 

2022 Operator

Calculat 

pentru anul 

prognozat 

2022 ANRE

Diferenţa 

ANRE - SRL 

„Izvor 

Cristalin”

Note

1 Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat): lei 11524,00 15273,00 15947,91 15800,50 17600,00 15800,50 -1799,50

1.1 Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci lei 1824,00 1073,00 1547,91 1400,50 1400,50 1400,50

1.2 Servicii contabilitate lei 9700,00 14200,00 14400,00 14400,00 14400,00 14400,00

2 Alte cheltuieli justificate: lei 3222,15 8391,00 2308,55 11807,40 300,00 300,00 0,00

3 Semnătură electronică servicii internet, telecomunicații lei 540,00 200,00 200,00 350,00 300,00 300,00 0,00

lei 15286,15 23864,00 18456,46 27957,90 18200,00 16400,50 -1799,50Total

O parte din cheltuielile efective reprezintă CÎE, altele 

CM, care se vor regăsi la componenta de cheltuieli 

corespunzătoare. Iar cheltuielile privind plata 

regulatorie se vor examina la etape de determinare a 

tarifului propriu-zis, iar aferente evaluării sondei, 

executor judecătoresc - nu se acceptă în scopuri 

tarifare în conformitate cu pct.45 din Metodologia 

tarifară.



Determinarea cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă (CÎEn)

Nr. 

ord.
Denumirea  lucrărilor

Unitate 

de 

măsură

Efectiv în anul 

de gestiune 

2018

Efectiv în anul 

de gestiune 

2019

Efectiv în anul 

de gestiune 

2020

Efectiv în anul 

de gestiune 

2021

Prognozat 

pentru 2022 

Operator

Prognozat 

pentru 2022 

ANRE

Diferenţa ANRE - 

SRL „Izvor 

Cristalin”

Note

1 Clorura de var lei 1520,00 38000,00 -38000,00

Reprezintă Cheltuieli materiale. Se vor regăsi la 

componenta de cheltuieli corespunzătoare în 

conformitate cu cheltuielile efective a anilor 

precedeţi

2 Vopsea alimentara lei 25000,00 -25000,00
Sunt incluse la cheltuieli materiale a 5-a parte. 

Vopsirea rezervoarelor are loc o dată la 5 ani

3 Contoare lei 45000,00 -45000,00

Se vor examina la etapa de determinare a tarifului 

propriu-zis, cu condiția că se regăsesc în planul de 

investiții avizat de ANRE

4 Piese de schimb lei 3080,84 30000,00 -30000,00

Se vor regăsi la cheltuielile materiale în 

corespundere cu cheltuielile efective a anilor 

precedenţi

5 Pompa lei 12800,00 22000,00 -22000,00

Reprezintă mijloc fix - se va examina la etapa de 

determinare a tarifului propriu-zis, cu condiția că 

se regăsește în planul de investiții avizat de ANRE

6 Analiza apei lei 2060,00 3601,00 3601,00 3601,00 S-a aplicat suma anului 2021

7

Verificarea metrologică a 

contoarelor 

consumatorilor casnici

lei 3360,00 3360,00

S-a aplicat media pentru 5 ani a numărului de 

contoare instalate consumatorilor casnici la prețul 

mediu pe piaţă pentru verificarea metrologică a 

unui contor

lei 19460,84 3601,00 160000,00 6961,00 -153039,00Total
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